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., (R.:;:SISTANCE AND/OR TOLERANCE OF SOYBEAN CENOTYPE TO
HETERODER.i\ CLYClNES IN CERRADO SOIL IN STATE OF cOlAs.
BRAZIf.) r-t

f';lfcirelra w.1: Caruolho. '(2: Assunção. A1. da S.J I Embrapa-Semi-Ari-
do). B,:< 458, Km 152. C. Posrol 23, 56300-000 Perrolino-PE. E-moi!
wmore: lo1{cporsa.embrapo.br. : Uniuersidade Federal de Coiós - Coiânia
CO. J E 'nbrapo-Soja.

AV/~ÍÀÇÃODÂFl:SISTÊNClA E/OU TOLERÃNC~
GEHOTIPOS DE SOJA A Heterodera glycznes ~aça 14, EM "~_ ..
SOLOS DE CERRADO, NO rsrxno DE GOrAS, BRASIL .~ .
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O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência e/ou tolerância de
genótiçJOs de soja, para o cerrado. a H. glycines raça 14. Foram utilizadas
cultivares comerciais, linhagens promissoras e linhagens obtidas do
cruzamento de cultivares brasileiras com cultivares americanas portado-
ras de resistência. Os experimentos foram conduzidos em solo natural-
mente infestado e o delineamento foi o de blocos ao acaso para as
cultivar es e linhagens promissoras tendo a cultivar Cristalina como padrão
de Susc.ctibilidade. Para as linhagens em F; e Fó' o delineamento foi o de
parcelas vizinhas tendo é\ cultivar Lee 68 como padrão de suscetibilidade.
A avali;tção da resistência foi baseada no número de fêmeas desenvolvido
no sistrrna radicular em relação ao número desenvolvido no padrão de
suscetil iilidade. H. glycincs foi capaz de se multiplicar em todas as cultivares
e linnabens promissoras para Goiás. Dentre 5.135 linhagens em F, e Fc
foram selecionadas 95. As linhagens GOBR 122363 e C;OBR 122243 foram
classifi,'adas como resistentes. GOBR 123408 e GOBR 124541, foram
classificadas como tolerantes. As linhagens selecionadas apresentaram
produtividade superior ou igual a média da região e são recomendadas
para os programas de melhoramento visando a incorporação de resistência
e/ou tolerância a H. glycines.
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